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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. ETAP  Rozbudowa

Dział nr 1.1. Stan surowy

Dział nr 1.1.1. roboty ziemne posadowienie

m3       26,820Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na 
odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3

1 KNR 2-01 
0215-05

(9.65*2+10.5)*0.9*1,0      26,82000

100 
m3

       0,035Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparką podsiębierną 
o poj. łyżki 0,60m3 w gruncie kat. I-II

2 KNR 2-01  
0221-0700

wykopy pod stopy: 1,20*1,20*1,20*2       3,45600

100 
m3

       0,020Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów. Wykop o 
głębokości do 1,5m na zewnątrz budynku w gruncie kat. III

3 KNNR 1  
0310-0200

wykopy pod stopy z korekta: 1,50*(0,90*0,90)*1+1.50*(0,70*0,70)*1       1,95000

m       15,000zabezpieczenie rurą dwudzielną SRS przewodu 
telefonicznego  pod  budynkiem

4 Kalkulacja 
własna 

zabezpieczen
ie rura dwudzi

zabezpieczenie przewodu telefonicznego pod budynkiem rura 
dwudzielną SRS: 15,0

     15,00000

100 
m2

       0,041Umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, stalowymi 
palami szalunkowymi (wypraskami)w gruntach suchych. 
Umocnienie ażurowe wykopów w gruncie kat. III-IV o 
szerokości 1,0m i  głębokości 3,0m

5 KNNR 1  
0313-0400

wzdłuz stóp ze współcz.1,5 strona zewnetrzna: 
1,50*1*0,90+1,50*2*1*0,90

      4,05000

100 
m3

       0,005Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich, 
przy wysokości zasypania do4,0m, wraz z dostarczeniem 
ziemi. Zasypanie wnęk za ścianami budowli, zagęszczenie 
ręczne gruntu kat. III

6 KNNR 1  
0320-0200

objetość wykopów: 1,50*(0,90*0,90)*1*+1,50*(0,70*0,70)*1       0,89303

minus objętość betonowych stop: -0,90*0,90*0,30*1-0,70*0,70*0,30*1      -0,39000

m3       26,820Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-III ubijakami 
mechanicznymi

7 KNR 2-01  
0236-0100

zgodnie z bilansem mas ziemnych: 26,82      26,82000

m3       26,820Zasypanie wykopów spycharką gąsienicową 74kW (100KM) z 
przemieszczeniem gruntu kat. I-III na odległość do 10m

8 KNR 2-01  
0230-0101

26,82      26,82000

m3        3,254Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego9 KNR 2-02 
1101-01

pod lawy: (9.65*2+10.5)*0.1*1,0       2,98000

pod stopy: 1,20*1,20*0,10+0,90*0,90*0,10+0,70*0,70*0,10       0,27400

t        0,180Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w 
elementach budynków i budowli

10 KNR 2-02 
0290-02

ławy: (9.65*2+10.5)/0.25*0.222/1000+(9.65*2+10.5)*4*0.888/1000       0,13231

stopy: 1,20*4*2*0,888/1000+ 1,20*6*2*2*0,888/1000       0,03410

stopy: 0,90*4*1*0,888/1000+0,90*6*1*0,888/1000 
+0,70*4*1*0,888/1000+0,70*0,70*6*0,888/1000

      0,01309
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.1.1. roboty ziemne posadowienie

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m3        7,152Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 
0,8m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

11 KNR 2-02 
0201-02

(9.65*2+10.5)*0.3*0,80       7,15200

m3        1,254Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości 
ponad 0,5 do 1,5m3 - Beton zwykły C16/20 (B-20)

12 KNR 2-02  
0204-0200

stopy: 1,20*1,20*2 *0,30       0,86400

pod  istn. lawą podbicie: 0,90*0,90*0,30+0,70*0,70*0,30       0,39000

m3        0,323Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o 
wysokości do 4m - stosunek deskowanego obwodu do 
przekroju do 12 - Beton zwykły C20/25 (B-25)

13 KNR 2-02  
0208-0300

słupy ze stóp: 0,24*0,24*1,40*2+0,24*0,24*1,40*2       0,32256

1 t        0,068Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowliz prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 12 mm -16mm

14 KNR 2-02  
0290-0201

stopa  + wyrostki: 1,20*4*4*0,888/1000+ 1,20*6*2*4*0,888/1000       0,06820

1 
m2

      17,880Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno. Powłoki z roztworu asfaltowego - 
pierwsza warstwa - ław fundamentowych

15 KNR 2-02  
0603-0900

ławy podłuzne: 9.65*2*0,30*2      11,58000

ławy szczytowa: 10,50*0,30*2       6,30000

1 
m2

      17,880Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno. Powłoki z roztworu asfaltowego - 
każda następna warstwa

16 KNR 2-02  
0603-1000

17,88      17,88000

Dział nr 1.1.2. Ściany fundamentowe i izolacje

1 
m2

       8,940Izolacje przeciwwilgociowe z papy. Izolacja ścian 
fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na 
lepiku na gorąco

17 KNR 2-02  
0604-0200

izolacje  na fundamentach pod sciany  murowane:

osie podłuzne: 9,65*2*0,30       5,79000

osie poprzeczne: 10,50* 0,30       3,15000

m2       44,700Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m 
z bloczków z betonu grubości 24cm

18 KNR 2-02 
0107-01

(9.65*2+10.5)*1.5      44,70000

1 
m3

       1,716Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości 
do 30 cm- wieniec opaskowy - Beton zwykły C 20/25 (B-25) 
W6

19 KNR 2-02  
0212-1200

wieńce o wym 0,24x0,24  na wszystkich scianach  z bloczkow:

0,24*0,24*(9.65*2+10.5)       1,71648

1 t        0,026Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowliz prętów stalowych okrągłych 
gładkich o średnicy 6 mm

20 KNR 2-02  
0290-0100

strzemiona o długości L=0,98   dł. wieńca=(9.65*2+10.5)    =29,80m: 
29,80/0,25*0,98*0,222/1000

      0,02593

1 t        0,111Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowliz prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 12 mm prety w wiencach

21 KNR 2-02  
0290-0201

wieńce L=29,80m 4 szt fi12mm: 29,80*1,05*4*0,888/1000       0,11114

1 
m2

      44,700Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie 
Ceresit. Ocieplanie ścian piwnic płytami polistyrenowymi 
mocowanymi punktowo i zabezpieczanie powierzchniowe 
izolacji.  ścian fundamentowych

22 ZKNR C-2  
0307-0100

izolacja od zewnątrz budynku  gr 15cm (poziom do warstwy      44,70000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.1.2. Ściany fundamentowe i izolacje

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

ociepleniowej posadzki: (9.65*2+10,50)*1,50

100 
m2

       0,447Izolacje pionowe ścian fund. z folii kubełkowych lub z płyt 
pianki poliuteranowej. Izolacje z folii kubełkowej bez 
gruntowania powierzchni

23 KNNR 3W  
0207-0100

ściany fundamentowe budynku ponizej  gruntu: (9.65*2+10,50)*1,50      44,70000

Dział nr 1.1.3. Ściany parteru -  Rozbudowa

m2       80,167Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m 
i grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 
49cm

24 KNR-W 2-02 
0108-01

ściany: (9.65*2+10.5)*3.62     107,87600

minus otwory: -2,30*1,80*5     -20,70000

- 1,80*1,50*1      -2,70000

minus drzwi: -1,89*2,28*1      -4,30920

otw
ór

       6,000Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o grub. 1c z 
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - na okna

25 KNR 2-02 
0126-01

SST-06

6       6,00000

otw
ór

       1,000Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o grub. 1c z 
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - na drzwi, drzwi 
balkonowe i wrota

26 KNR 2-02 
0126-02

SST-06

dwuskrzydlowe: 1       1,00000

m2        1,620Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy cementowej27 KNR 2-02 
0923-04

SST-06

parter: (1,80*6*0,15)       1,62000

Dział nr 1.1.4. Elementy konstrukcyjne - Rozbudowa 
parter
[CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie 
budynków]

1 
m2

      12,023Płyty żelbetowe stropowe płaskie grubości 15cm C16/20 
(B-20)

28 KNR 2-02  
0216-0200

strop  przy schodach   gr 15cm: 2,04*5,0+1,35*1,35      12,02250

t        0,210Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowliz prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 12 mm

29 KNR 2-02 
0290-0201

SST-03

zgodnie z wykazem w dokumentacji

płyta żelbetowa poz  zbrojenie dolne: 2,0/0,20*5,0*0,888/1000  
+1,35/0,20*1,35*0,888/1000

      0,05249

płyta żelbetowa zbrojenie: 5,0/0,20*2,0*0,888/1000  
+1,35/0,20*1,35*0,888/1000

      0,05249

płyta żelbetowa zbrojenie górne: 2,0/0,20*5,0*0,888/1000  
+1,35/0,20*1,35*0,888/1000

      0,05249

płyta żelbetowa zbrojenie górne: 5,0/0,20*2,0*0,888/1000  
+1,35/0,20*1,35*0,888/1000

      0,05249

1 
m3

       2,259Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego 
obwodu do przekroju belki do 12

30 KNR 2-02  
0210-0300

podciag w osi słupów: 0,24*0,40* 9,65+0,24*0,40*4,64       1,37184

nadproza okienne: 0,24*0,24*2,20*7       0,88704

t        0,028Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowliz prętów stalowych okrągłych 
gładkich o średnicy 6 mm

31 KNR 2-02 
0290-01

SST-03

podciagi i ndproża  jak poz niżej: zgodnie z wykazem w dokumentacji

strzemiono L=0,20+0,20+0,36+0,36+0,10    = 1,22m: 
9,89/0,25*1,22*0,222/1000

      0,01071

4,64/0,25*1,22*0,222/1000       0,00503

nadproza: 2,20/0,25*0,90*0,222/1000*7       0,01231
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.1.4. Elementy konstrukcyjne - Rozbudowa parter

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

1 t        0,106Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 8-14mm

32 KNR 2-02  
0290-0201

zbrojenie podciagow i belek nadproży jw  #12mm: 
9,89*4*0,888/1000+4,64*4*0,888/1000

      0,05161

nadproza: 2,20*4*7*0,888/1000       0,05470

ele
men

t

      20,000Płyty stropowe o powierzchni ponad 6m2 w budynkach 
mieszkalnych i użyteczności publicznej z elementów "Bloki 
żerańskie"

33 KNR-W 2-02 
0302-02

20      20,00000

1 
m2

      11,745Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach 
policzkowych z płytą grubości 8cm

34 KNR 2-02  
0218-0500

schody  dwubiegowe: 1,35*3,60+1,35*2,70 + 1,35* 2,40      11,74500

m2       82,215Schody betonowe i żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy 
grubości płyty - Beton zwykły C16/20 (B-20)
Krotność = 7

35 KNR 2-02 
0218-06

SST-04

dopłata do gr. 15 cm - *7: (1,35*3,60+1,35*2,70 + 1,35* 2,40)*(15-8)      82,21500

m3        0,535Schody betonowe i żelbetowe - belki podestowe i kotwiące - 
Beton zwykły C16/20 (B-20)

36 KNR 2-02 
0218-07

SST-04

stopnie: 0,167*0,267*0,50*24       0,53507

t        0,224Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowliz prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 12 mm

37 KNR 2-02 
0290-0201

SST-03

zbrojenie schodów zgodnie z wykazem w dokumentacji: 
(33,60+21,0+41,60+28,50+33,60+21,0+33,60+10.64)/1000

      0,22354

m3        2,696Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości 
do 30 cm - Beton zwykły C16/20 (B-20)

38 KNR 2-02W 
0212-12

SST-04

wieniec żelbetowy stropu nad parterem: 0,24*0,25*(9,90*2+10,50)       1,81800

wieniec żelbetowy stropu nad parterem  przy schodach: 
0,24*0,25*(5,0*2+4,64)

      0,87840

1 t        0,037Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowliz prętów stalowych okrągłych 
gładkich o średnicy 6 mm

39 KNR 2-02 
0290-01

SST-03

zgodnie z wykazem w dokumentacji: dł. wieńca L= 44,94=  
(9,90*2+10,50+5,0*2+4,64    )

L strzemiona               co 25cm: 0,20*2+0,21*2+0,10=L= 92cm

(44,94/0,25+1)*0,92*0,222/1000       0,03692

1 t        0,176Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowliz prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 12 mm

40 KNR 2-02 
0290-0201

SST-03

zgodnie z opisem  rys K-2  4#12mm wykazem w dokumentacji: 
44,94*4*1,1*0,888/1000

      0,17559

m3        2,097Słupy żelbetowe w ścianach murowanych dwustronnie 
deskowane - w ścianach o grubości do 0,3m - Beton zwykły 
C16/20 (B-20)

41 KNR 2-02 
0211-01

SST-04

rdzenie w ścianach: 0,24*0,24*3,64*8       1,67731

słupy: 0,24*0,24*3,64*2       0,41933

t        0,139Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowliz prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 12 mm

42 KNR 2-02 
0290-0201

SST-03

zgodnie z wykazem w dokumentacji

Słupy-rdzenie: 4*3,90*10*0,888/1000       0,13853

strezmiona: 3,90/025*10*0,222/1000       0,00035
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.1.4. Elementy konstrukcyjne - Rozbudowa parter

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m3        0,418Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o 
wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju do 6m/m2 z układaniem betonu z zastosowaniem 
pompy

43 KNR-W 2-02 
0208-01

0.24*0.24*2*3.63       0,41818

Dział nr 1.2. PIĘTRO ściany i elem. konstrukcjyjne

m2       64,840Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m 
i grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 
49cm

44 KNR-W 2-02 
0108-01

ściany: (9.65*2+10.5)*3.1      92,38000

minus otwory: -1,80*2,30*6- 1,80*1,50     -27,54000

m3        0,714Słupy żelbetowe w ścianach murowanych dwustronnie 
deskowane - w ścianach o grubości do 0,3m - Beton zwykły 
C16/20 (B-20)

45 KNR 2-02 
0211-01

SST-04

rdzenie w ścianach: 0,24*0,24*3,10*2       0,35712

słupy: 0,24*0,24*3,10*2       0,35712

t        0,056Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowliz prętów stalowych okrągłych 
żebrowanych o średnicy 12 mm

46 KNR 2-02 
0290-0201

SST-03

zgodnie z wykazem w dokumentacji

Słupy-rdzenie: 4*3,90*4*0,888/1000       0,05541

strezmiona: 3,90/025*4*0,222/1000       0,00014

1 t        1,748Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon. O masie elementu do 
250 kg - Elementy stalowe konstrukcji więźby o Dźwigar HEB  
300,

47 KNR 2-05  
0208-0500

Dźwigar   HEB  3000 ,blachy mocujace: 9,90*2* 88,30/1000       1,74834

t        1,748Koszt zakupu konstrukcji stalowej - Dźwigar  HEB 30048 Kalkulacja 
własna

1,748       1,74800

kpl        1,000Koszt  wklejania kotew mocujacych fi 16 na żywicę  TCM380C  
konstrukcji stalowej do zelbetowych elementow

49 Kalkulacja 
własna

kotwy ,zywica ,wykonanie - kpl: 1       1,00000

Dział nr 1.3. Stan wykończeniowy

Dział nr 1.3.1. konstrukcja dachu i pokrycie  wraz z 
obrobkami

m3        0,584Murłaty z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm250 KNR-W 2-02 
0406-01

murlaty: (9.65*2+10.5)*0.14*0,14       0,58408

m3        2,688Krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej o długości ponad 4,5m i 
przekroju do 180cm2

51 KNR-W 2-02 
0408-05

krokwie 20x8 cm  L= 6,0m: 0,20*0,08*6,0*14*2       2,68800

m2      123,308Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej52 KNR-W 2-02 
0410-01

polac dachowa: 5,80*10,63*2     123,30800

1 
m2

     123,308Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach. 
Rozstaw kontrłat - 0,80 cm, łaty iglaste nasycone 30x50 mm 
kl.II, na gwoździe budowlane

53 KNR AT-09  
0103-0201

5,80*10,63*2     123,30800

1 
m2

     123,308Łacenie. Rozstaw łat - 30 cm, łaty iglaste nasycone 40x60 mm 
kl.II, na gwoździe budowlane

54 KNR AT-09  
0101-0402

5,80*10,63*2     123,30800
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.3.1. konstrukcja dachu i pokrycie  wraz z obrobkami

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m       21,260Montaż deski okapowej55 KNR K-05 
0103-04

SST-07

10,63*2      21,26000

1 m       23,200Montaż deski czołowej56 KNR K-05  
0103-0500

5,80*2*2      23,20000

m       19,830Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory i przy 
kominach

57 KNR AT-09 
0104-01

10,63+(1,70*2+0,60*2)*2      19,83000

m       21,260Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu58 KNR AT-09 
0104-03

dla całego budynku: 10,63*2      21,26000

szt.        2,000Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł. 80 cm59 KNR AT-09 
0104-04

2       2,00000

m2        5,315Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu do 25cm

60 NNR 6 
0541-01

SST-08

pas podrynnowy: (10,63*2)*0,25       5,31500

1 
m2

       8,600Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o 
szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

61 NNR 6 
0541-02

SST-08

kominów: (1,40+0,60)*2*2*0,35       2,80000

deska czolowa: 5,80*2*2*0,25       5,80000

m2      123,308Pokrycie dachu blachodachówką62 KNR 0-15 
0519-01

5,80*10,63*2     123,30800

m       21,240Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm 
półokrągłe o średnicy 10cm

63 KNR 2-02 
0508-02

10,62*2      21,24000

m       24,000Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm 
okrągłe o średnicy 12cm

64 KNR 2-02 
0510-03

6,0*4      24,00000

kpl        1,000Kominy wentylacyjne65

1       1,00000

Dział nr 1.3.2. Stolarka okienna i drzwiowa rozbudowa 
parter i pietro

m2        5,400Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW  -okna O3

66 KNR-W 2-02 
1018-04

okna  parteru: 1,8*1.5*1       2,70000

okna pietra: 1.8*1.5*1       2,70000

1m2       45,540Drzwi balkonowe z PCV kształtowników z wysokoudarowego 
PCW mocowane na kotwy, bez obróbki obsadzenia szklo 
bezpieczne

67 KNR 0-19  
1022-1200

okna-drzwi  parteru: 1.8*2.3*5      20,70000

okna-drzwi piętra: 1.8*2.3*6      24,84000

m        1,800Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na 
spoiwie poliestrowym. Elementy o szerokości do 30cm

68 NNR 4  
2143-0200

okno szczytowe na parterze: 1,80       1,80000

Dział nr 1.3.3. Elewacja - ocieplenie,wyprawy elewacyjne

- 6 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.3.3. Elewacja - ocieplenie,wyprawy elewacyjne

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2      202,092Rusztowania ramowe elewacyjne szer. 0,73m i rozstawie 
podłużnym ram 3,07m o wys. do 15m

69 KNR AT-05  
1652-02

Ściana  szczytowa: 10,50*6,60      69,30000

ściany podłuzne: 10,06*6,60*2     132,79200

m2        3,650Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla  
rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73m

70 KNR AT-05  
1663-01

5,0*0,73       3,65000

100 
m2

       2,021Osłony z siatki na rusztowaniech zewnętrznych71 NNR 8  
1622-0100

202,092     202,09200

1 m       30,300Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły72 ZKNR C-2  
0107-0200

przy tynku strukturalnym: 10,50+9,90*2      30,30000

m2      140,835Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez 
przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw 
klejacych styropian 24 cm

73 KNR 0-17 
2609-01

(9.65*2+10.5)*6,58     196,08400

minus otwory parter: -2,30*1,80*5-1,80*1,50-1,89*2,28     -27,70920

minus otwory pietro: -2,30*1,80*6-1,80*1,50     -27,54000

szt      563,340Ocieplenie ścian z gazobetonu metodą lekką-mokrą przez 
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych

74 KNR 0-17 
2609-03

140,835*4     563,34000

m2      140,835Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu 
ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą 
przy użyciu gotowych zapraw klejacych

75 KNR 0-17 
2609-06

(9.65*2+10.5)*6,58     196,08400

minus otwory parter: -2,30*1,80*5-1,80*1,50-1,89*2,28     -27,70920

minus otwory pietro: -2,30*1,80*6-1,80*1,50     -27,54000

100 
m2

       0,173Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; 
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

76 KNR 0-23  
2612-0200

ościeza okienne parter: 0,20*(1,80+2,30*2)* 5+0,20*(1,80+1,50*2)*1       7,36000

oscieza okienne  pietro: 0,20*(1,80+2,30*2)*6+0,20*(1,80+1,50*2)*1       8,64000

ościa drzwi: 0,20*(2,30*2+1,88)       1,29600

m      129,760Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

77 KNR 0-23  
2612-0800

SST03

naroza budynku: 6,30*2      12,60000

listwy pionowe i poziome  ościeży okien parter: 
(2,30*2+1,80)*5+(1,80+1,50*2)*1

     36,80000

listwy pionowe i poziome  ościeży drzwi parter: 1,88+2,33*2       6,54000

listwa stwrtowa: 10,50+10,06*2      30,62000

listwy ościezy okien pietro: (2,30*2+1,80)*6+(1,80+1,50*2)*1      43,20000

m2        0,173Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; 
przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

78 KNR 0-23  
2612-0700

SST03

oscieza: 0,173       0,17300

m2      158,135Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej 
mieszanki, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby 
gruntującej CT 16

79 KNR 0-17 
0927-01

ściany: 140,835     140,83500

ościeża: 17,30      17,30000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.3.3. Elewacja - ocieplenie,wyprawy elewacyjne

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2      158,135Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego strukturalnego 
CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki, wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu  na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych

80 KNR 0-17 
0927-03

ściany: 140,835     140,83500

ościeza: 17,30      17,30000

m2        8,645Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm

81 NNR 6 
0541-02

SST-16

podokienniki: 0,35*1,90 *13       8,64500

Dział nr 1.4. Parter przebudowa

Dział nr 1.4.1. Roboty rozbiorkowe pod wykonanie kl. 
schodowej

Dział nr 1.4.2. Prace rozbiórkowe dachu

m2       13,500Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do 
użytku

82 KNR 4-01 
0535-02

polać dachowa: 2,70*5,0      13,50000

1 
m2

      13,500Rozebranie ołacenia dachu w odstępach łat co 16cm83 KNR 4-01 
0430-03

2,70*5,0      13,50000

1 
m2

      13,500Rozebranie konstrukcji więźby dachowej prostej84 KNR 4-01 
0430-06

więźba dachowa: 2,70*5,0      13,50000

m3        1,634Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

85 KNR 4-01 
0108-11

pokrycie: 13,50*0,001       0,01350

więźba: 13,50*0,12       1,62000

m3        1,634Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi; dodatek za każdy następny 1km
Krotność = 16

86 KNR 4-01 
0108-12

1,634       1,63400

szt.        5,000Wykucie ościeżnic okiennych i drzwiowych87 KNR 13-23 
0105-04

drzwi w pom dentystki: 5       5,00000

szt.        5,000Demontaż skrzydeł drzwiowych88 KNR 4-04 
1006-02 p.z.

5       5,00000

Dział nr 1.4.3. Wykonanie nowych elementów  dachu 
ponad kl. sch . na istniejącym budynku

1 
m3

       0,061Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej; ramy górne i płatwie 
długości ponad 3m o przekroju poprzecznym do 180cm2

89 KNR 2-02  
0406-0500

płatwie: 0,15*0.15*2,70       0,06075

1 
m3

       2,419Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej; krokwie zwykłe 
długości ponad 4,5m o przekroju poprzecznym do 180cm2

90 KNR 2-02  
0408-0500

krokwie: 0,8*0,18*3*5,60       2,41920

1 
m2

      13,500Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 
38x50mm o rozstawie ponad 24cm

91 KNR 2-02  
0410-0400

2,70*5,0      13,50000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.4.3. Wykonanie nowych elementów  dachu ponad kl. sch . na istniejącym budynku

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2        1,080(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 
rozwinięciu ponad 25 cm

92 NNRNKB 202 
0541-02

obrobki okapu: 2,70*0,40       1,08000

m2       15,741(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową 
ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy do 4.00 m2 na łatach 
lub deskowaniu

93 NNRNKB 202  
0529-01

5,83*2,70      15,74100

m        2,700(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 
125 mm - montaż rynien

94 NNRNKB 202 
0547-01

2,70       2,70000

Dział nr 1.4.4. rozbiorki stropu ,scian i zamurowania

1 
m2

      58,800Rozebranie ścianek pełnych z cegły grubości 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej

95 KNR 4-04  
0105-0300

inne scianki: 10,50*5,60      58,80000

1 
m2

      81,040Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości 
15cm na zaprawie cementowo-wapiennej

96 KNR 4-04  
0105-0700

ściany wc: 12,30*2*3,0+4,6*3,0      87,60000

minus otwory drzwiowe: -0,80*2,05*4      -6,56000

m3        2,474Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z 
bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej

97 KNR 4-01 
0304-02

1.1*2.14*0.24*2+2*2.8*0.24       2,47392

      23,450rozebranie stropu z plyt kanalowych wna kl. schodowa.98 K.W. 
Rozebranie 
stropu z plyt 
kanalowych 

Kal

5,0* 4,69      23,45000

m2       10,308Tynki zwykłe kategorii II ścian płaskich i powierzchni 
poziomych (balkony loggie) wykonywane ręcznie

99 KNR-W 2-02 
0901-01

10.308      10,30800

m2       10,308Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na 
podłożu z tynku

100 KNR-W 2-02 
2011-02

10.308      10,30800

m2       10,308Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania

101 KNR-W 2-02 
1510-01

10.308      10,30800

Dział nr 1.4.5. wybudowanie scianek dzialowych w cz. od  
kotlowni

m2      146,501Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 
metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 
100-01

102 KNR-W 2-02 
2003-03

(3*5.65+2.31+1.49+1.6*2+1.7+2.19+4.64+3.95+2.02*2)*3.62     146,50140

m2      293,002Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na 
podłożu z tynku

103 KNR-W 2-02 
2011-02

146.501*2     293,00200

m2      293,002Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania

104 KNR-W 2-02 
1510-01

146.501*2     293,00200
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.4.5. wybudowanie scianek dzialowych w cz. od  kotlowni

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2       16,616Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m 
i grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego o długości 
49cm

105 KNR-W 2-02 
0108-01

ściany EI-60 od kotlowni: (2,03+2,56)*3.62      16,61580

m2       33,232Tynki zwykłe kategorii II ścian płaskich i powierzchni 
poziomych wykonywane ręcznie

106 KNR-W 2-02 
0901-01

16,616*2      33,23200

m2       33,232Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na 
podłożu z tynku

107 KNR-W 2-02 
2011-02

33,232      33,23200

m2       33,232Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania

108 KNR-W 2-02 
1510-01

33,232      33,23200

Dział nr 1.4.6. Kominy

m        8,010Komin spalinowy systemowy z wentylacją109 KNR 2-02 
0122-06

8,01       8,01000

m       32,400Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych 1-kanałowe110 KNR 2-02 
0122-07

8,10*4      32,40000

m       24,300Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych 3-kanałowe111 KNR 2-02 
0122-07

8,10*3      24,30000

Dział nr 1.4.7. Stolarka drzwiowa pom socjalne w cz. przy 
kotlowni i łazienki

1 
m2

       3,600Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe mocowane na kotwy, 
oszklone na budowie szybami zespolonymi dwukomorowymi 
szklo bezpieczne

112 KNR 0-19  
1024-0802

drzwi aluminiowe D6: 1,80*2,0       3,60000

1 
m2

       5,880Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe mocowane na kotwy, 
oszklone na budowie szybami zespolonymi dwukomorowymi 
szklo bezpieczne

113 KNR 0-19  
1024-0802

dzwi zewnętrzne D5 z okuciem antypanicznym i elektrozaczepem  
uruchamiane w razie pożaru: 1,40*2,10

      2,94000

dzrwi w wiatrołapie D5  z okuciem antypanicznym i elektroazczepem 
uruchaniamnym w czasie pozaru: 1,40*2,10

      2,94000

m2       12,300Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne 
wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o 
powierzchni ponad 1,60m2

114 KNR 2-02 
1017-02

Drzwi D2  wewnętrzne płytowe: 1,0*2,05*6      12,30000

m2        8,200Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne 
wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o 
powierzchni ponad 1,60m2

115 KNR 2-02 
1017-02

Drzwi D3  wewnętrzne drewniane: 1,0*2.05*4       8,20000

m2        3,690Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne 
wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o 
powierzchni ponad 1,60m2

116 KNR 2-02 
1017-02

Drzwi D1  wewnętrzne drewniane: 0,90*2.05*2       3,69000

m2        1,500Wymiana okien zespolonych rozwieranych i 
uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o 
powierzchni do 1,0m2

117 KNR 0-19 
0929-05
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.4.7. Stolarka drzwiowa pom socjalne w cz. przy kotlowni i łazienki

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

pom 012: 1,0*1,50       1,50000

m2        4,385Wymiana okien zespolonych rozwieranych i 
uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o 
powierzchni do 1,5m2

118 KNR 0-19 
0929-06

okno 06 i okno07: 0.9*1.4+1.25*1.25*2       4,38500

m2        3,720Wymiana okien zespolonych rozwieranych i 
uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o 
powierzchni ponad 1,5m2

119 KNR 0-19 
0929-07

okno 05 okno02: 1.2*1.5+1.2*1.6       3,72000

m        4,400Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na 
spoiwie poliestrowym. Elementy o szerokości do 30cm

120 NNR 4  
2143-0200

1,0+0,90+1,25*2       4,40000

Dział nr 2. Roboty wewnętrzne tynki 
,szpachlowanie,malowanie - parter

Dział nr 2.1. Tynki wewnętrzne szpachlowanie malowanie 
Rozbudowa  ,
[CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie 
budynków]

1 
m2

      93,412Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na stropach i 
podciągach

121 KNR 2-02  
0803-0600

powierzchnia sufitów: 9,65*9,68      93,41200

m2        6,750Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kategorii III122 KNR 2-02 
0811-02

SST-11

1,35*5       6,75000

1 
m2

      77,056Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach i 
słupach

123 KNR 2-02  
0803-0300

ściany: (9,65*2+9,68)*3,57     103,45860

minus okna: -1,80*2,30*5- 1,80*1,50*1     -23,40000

minus drzwi: - 1,88*2,88 - 1,50*3,0      -9,91440

tynki slupów: 0,24*4*3,60*2       6,91200

m2       12,562Tynki zwykłe kategorii II na ościeżach o szerokości 20cm w 
otworach o powierzchni ponad 3m2, wykonywane ręcznie

124 KNR 2-02 
0810-03

SST-11

ościeża  drzwiowe w ścianach gr 24 cm: 0,24*(2,88*2+1,88)       1,83360

okienne: 0,24*(1,88+2,30*2)*5       7,77600

okienne: 0,24*(1,80+1,50*2)*1       1,15200

oscieza przejście: 0,24*( 1,50+3,0*2)       1,80000

1 
m2

      93,380Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi Ceresit CT 17 
i Atlas Uni Grunt. Gruntowanie powierzchni poziomych 
preparatem Ceresit CT 17

125 NNR 7  
1134-0100

sufity: 93,38      93,38000

m2       89,618Gruntowanie powierzchni pionowych preparatem126 NNR 7 
1134-02

SST-09

powierzchnie ścian: 77,056      77,05600

ościeża: 12,562      12,56200

m2      182,998Gładzie gipsowe jednowarstwowe grub. 3mm na ścianach w 
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2; na 
podłożu z tynku

127 NNR 10 
2013-01

SST-11

ściany,sufity oscieza: 182,998     182,99800

m2      182,998Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania

128 KNR-W 2-02 
1510-01

ściany: 77,056      77,05600

oscieza: 12,562      12,56200
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

2.1. Tynki wewnętrzne szpachlowanie malowanie Rozbudowa  ,

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

sufity: 93,38      93,38000

Dział nr 2.2. podłoza posadzki - parter rozbudowa

Dział nr 2.2.1. Podłoża i posadzki - parter

1 
m3

      28,024Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym129 KNR 2-02  
1101-0700

pow posadzki: 9,65*9,68*0,30      28,02360

m3       28,024Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-III 
zagęszczarkami wibracyjnymi

130 KNR 2-01 
0236-03

SST-04

28,024      28,02400

m3        9,341Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - Beton zwykły 
C8/10 (B-10)

131 KNR 2-02 
1101-01

SST-04

powierzcnia parteru  gr warstwy 10cm: 9,65*9,68*0,10       9,34120

m2       93,412Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho - jedna warstwa
- analogia izolacji z folii PE 3x gr 2mm  zastosowano krotnośc 
x1

132 KNR 2-02 
0616-01

SST-05

powierzchnia pomieszczeń mieszkalnych na parterze: 9,65*9,68      93,41200

m2       93,412Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 
10 cm  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna 
warstwa
- styropian gr. 10 cm EPS 100-38

133 KNR 2-02 
0609-03

SST-05

pow. pom mieszkalnych: 9,65*9,68      93,41200

m2       93,412Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho - jedna warstwa
- analogia izolacji z folii PE

134 KNR 2-02 
0616-01

SST-05

pow. pom parteru: 9,65*9,68      93,41200

m2       93,412Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
grubości 2cm zatarte na ostro wykonywane przy użyciu 
Miksokreta w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2.

135 NNR 6 
1127-01

SST-04

gr. 5 cm: 9,65*9,68      93,41200

m2       93,412Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy 
użyciu Miksokreta w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
8m2; dodatek za zmianę grubości warstwy o 1cm
Krotność = 3

136 NNR 6 
1127-03

SST-04

dopłata do gr. 5 cm - *3: 9,65*9,68      93,41200

m2       93,412Dopłata za zbrojenie posadzek cementowych siatką stalową137 KNR 2-02 
1106-07

SST-03

pom parteru: 9,65*9,68      93,41200

1 
m2

      93,412Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych metodą 
zwykłą na klej

138 KNR 2-02  
1118-0800

9,65*9,68      93,41200

m       35,280Cokoliki wysokości 10cm z płytek o wym. 20x20cm 
układanych metodą zwykłą z przecinaniem płytek na klej

139 KNR 2-02 
1120-02

SST-12

pom: 9,65*2+9,68*2      38,66000

minus drzwi: -1,88-1,50      -3,38000

Dział nr 2.3. Hol ,klatka schodowa  lazienki - Przebudowa

m2       39,920Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 
metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 
100-01

140 KNR-W 2-02 
2003-03

ścianki lazienek: (4,20+2.20+4,0+2,0*2)*3.30      47,52000

minus otwory drzwiowe: -1,20*2*1-0,90*2.0*2-0,80*2,0*1      -7,60000

- 12 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

2.3. Hol ,klatka schodowa  lazienki - Przebudowa

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2       33,210Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o 
wymiarach 30x30cm metodą zwykłą

141 KNR 0-12 
1118-08

wiatrołap ,: 3,53       3,53000

hol: 15,84      15,84000

łazienka np: 6,37       6,37000

WC: 7,47       7,47000

1 
m2

      44,000Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej. Płytki o wymiarach 20 x 25 cm

142 KNR 2-02W  
0840-0500

Lazienka np: (2,90+2,0)*2*2,0      19,60000

minus otwory: -2,00*0,90*1      -1,80000

WC męskie: 2,0*4*2,0+3,80*2*2,0      31,20000

minus otwory: -0,80*2,00*2-0,90*2,0*1      -5,00000

m2       29,800Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na 
podłożu z tynku

143 KNR-W 2-02 
2011-02

gladzie  WC męskie ponad glazurą: 2,0*5*1,0 +5,0*2*1,0      20,00000

wc np: (2,90+2,0)*2*1,0       9,80000

m2       29,800Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania

144 KNR-W 2-02 
1510-01

29,80      29,80000

Dział nr 2.4. Posadzki piętro rozbudowa

m2       93,412Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho - jedna warstwa
- analogia izolacji z folii PE 3x gr 2mm  zastosowano krotnośc 
x3
Krotność = 3

145 KNR 2-02 
0616-01

SST-05

powierzchnia pietro: 9,65*9,68      93,41200

m2       93,412Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 
5 cm  poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna 
warstwa
- styropian gr. 10 cm EPS 100-38 dźwiękochlonne

146 KNR 2-02 
0609-03

SST-05

pow. pom mieszkalnych: 9,65*9,68      93,41200

m2       93,412Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho - jedna warstwa
- analogia izolacji z folii PE

147 KNR 2-02 
0616-01

SST-05

pow. pom parteru: 9,65*9,68      93,41200

m2       93,412Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
grubości 2cm zatarte na ostro wykonywane przy użyciu 
Miksokreta w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2.

148 NNR 6 
1127-01

SST-04

gr. 5 cm: 9,65*9,68      93,41200

m2       93,412Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy 
użyciu Miksokreta w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
8m2; dodatek za zmianę grubości warstwy o 1cm
Krotność = 3

149 NNR 6 
1127-03

SST-04

dopłata do gr. 5 cm - *3: 9,65*9,68      93,41200

m2       93,412Dopłata za zbrojenie posadzek cementowych siatką stalową150 KNR 2-02 
1106-07

SST-03

pom parteru: 9,65*9,68      93,41200

1 
m2

      93,412Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych metodą 
zwykłą na klej

151 KNR 2-02  
1118-0800

9,65*9,68      93,41200

m       35,280Cokoliki wysokości 10cm z płytek o wym. 20x20cm 
układanych metodą zwykłą z przecinaniem płytek na klej

152 KNR 2-02 
1120-02

SST-12

pom: 9,65*2+9,68*2      38,66000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

2.4. Posadzki piętro rozbudowa

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

minus drzwi: -1,88-1,50      -3,38000

m2       14,159(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o 
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

153 NNRNKB 202 
2810-05

okladziny schodow na pietro: 1,35*(0,167+0,27)*24      14,15880

kpl        1,000balustrada schodowa154 Kalkulacja 
własna 

balustrada

kpl: 1       1,00000

Dział nr 2.5. Tynki malowanie  piętro część rozbudowa

m2       92,306Tynki zwykłe kategorii II ścian płaskich i powierzchni 
poziomych (balkony loggie) wykonywane ręcznie

155 KNR-W 2-02 
0901-01

tynki scian rozbudowa: (9,68+9,65)*2*3,10     119,84600

minus okna: - 1,80*2,30*6-1,80*1,50*1     -27,54000

m2       92,306Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na 
podłożu z tynku

156 KNR-W 2-02 
2011-02

ściany rozbudowa: 92,306      92,30600

m2       92,360Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania

157 KNR-W 2-02 
1510-01

92,36      92,36000

Dział nr 2.6. TARAS

m2      300,000Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na 
całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV

158 KNR 2-31 
0101-01

300     300,00000

m       49,000Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod 
krawężniki i ławy krawężnikowe

159 KNR 2-31 
0401-03

pod  krawężniki  tarasu: 12,5*2+24.0      49,00000

m3        1,960Ława betonowa z oporem pod krawężniki160 KNR 2-31 
0402-04

ława pod krawężniki: 1.96       1,96000

m       49,000Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na 
podsypce cementowo-piaskowej

161 KNR 2-31 
0403-03

krawężniki okalające taras: 49      49,00000

m3       30,000Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie 
płaskim ziemi urodzajnej

162 KNR 2-21 
0218-02

300*0,10      30,00000

m2      300,000Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z 
nawożeniem w gruncie kategorii I-II

163 KNR 2-21 
0401-04

pow tarasu: 300,0     300,00000
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